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          POR QUE FAZER VIGILÂNCIA DE VIOLÊNCIAS E ACIDENTES ? 

• Conhecer o perfil das vítimas e autores/as da agressão; 

• Dimensionar a demanda por atendimentos de urgência e outros serviços; 

• Revelar as violência doméstica (silenciada e “camuflada” nos lares), interpessoais e 
autoprovocadas; 

• Promover assistência adequada às vítimas; 

• Promover políticas públicas que reduzam os riscos e danos associados às violências; 

• Identificar e encaminhar as vítimas aos serviços da rede.



VIOLÊNCIA INTERPESSOAL E AUTOPROVOCADA: UM PROBLEMA DE SAÚDE 
PÚBLICA

A Violência é um fenômeno sócio-histórico e acompanha toda experiência da 
humanidade.

“Considera-se como violência o uso intencional de força física ou do poder, real ou em ameaça, 
contra si próprio, contra outra pessoa, contra um grupo ou uma comunidade que resulte ou tenha 
possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou 
privação” (OMS, 2002). 

Tudo começou em uma 
reunião para saber qual 
era o Deus mais amável 

e tolerante!!!!!



                   SISTEMA DE VIGILÂNCIA DE VIOLÊNCIAS E ACIDENTES



OBJETO DA NOTIFICAÇÃO: CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS

Homens e Mulheres em todos os ciclos de vida

Violência 
comunitária 

(extrafamiliar)

Notificar violências contra:
crianças, adolescentes, 

mulheres, pessoas idosas, 
indígenas, pessoas com 

deficiências e população LGBT
Fonte: SVS/MS/2016 



PORTARIA GM/MS Nº 1.271 DE 06 DE JUNHO DE 2014

Revogou a Portaria 104/2011 e estabeleceu a notificação imediata (em menos de 24 horas) para 
violência sexual e tentativa de suicídio, em âmbito municipal;

PORTARIA GM/MS Nº 264, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020

Violência Sexual – Agilizar o atendimento da vítima e seu acesso à 

contracepção de emergência e às medidas profiláticas de acordo com 

a norma técnica de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis. 



IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA DAS VIOLÊNCIAS DE NOTIFICAÇÃO 
IMEDIATA

 
Considerando:

A necessidade de agilizar o atendimento às vítimas de estupro e seu 
acesso à contracepção de emergência, as medidas profiláticas, a 
realização de exames complementares, acompanhamento 
psicossocial, e seguimento ambulatorial;

Que as tentativas de suicídio e sua recorrência pode se dar em 
curto intervalo de tempo, portanto, é fundamental a tomada rápida 
de decisão pelos profissionais, com o encaminhamento e vinculação 
do paciente aos serviços de atenção psicossocial, de modo a 
impedir que um caso de tentativa de suicídio se concretize.

 A vigilância epidemiológica solicita:

 Que os casos das violências de notificação imediata sejam 
comunicados à vigilância epidemiológica em até 24 horas, de modo 
a agilizar os encaminhamentos e pósvenção.
 

divep.dant@gmail.com

notviolenciaimediata@gmail.com

Fonte: Portaria GM/MS nº 264, de 17 de fevereiro de 2020

mailto:divep.dant@gmail.com
mailto:notviolenciaimediata@gmail.com


IMPORTÂNCIA DA NOTIFICAÇÃO DA VIOLÊNCIA INTERPESSOAL E 
AUTOPROVOCADA

É o instrumento 
disparador dos processos 
da gestão e do cuidado

Visibilidade 
ao problema

Articulações 
intra e 

intersetoriais

Redes de 
atenção e 
proteção



O QUE OS PROFISSIONAIS RELATAM PARA NÃO NOTIFICAR

Desconhecimento da obrigatoriedade da notificação;

Não ter participado de treinamento sobre a notificação;

Inexistência da ficha na unidade/serviço;

Excesso de demandas, ficha extensa;

Desconhecimento sobre em que os dados gerados a partir da 
notificação pode contribuir na implementação das políticas;

Medo de represálias, de agressões por parte do agressor, da família; 

Desconhecimento sobre a diferença entre a notificação da violência, 
comunicação externa e denuncia;



PERFIL EPIDEMIOLÓGICO

QUEM ?

ONDE ?

QUAL TIPO  ?

QUANDO ?

POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO DA CULTURA DA PAZ E PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA



INSTRUTIVO DE ORIENTAÇÃO E FICHA DE NOTIFICAÇÃO DA VIOLÊNCIA 
INTERPESSOAL E AUTOPROVOCADA

INSTRUTIVO PARA PREENCHIMENTO DA FICHA FICHA DE NOTIFICAÇÃO DA VIOLÊNCIA

Fonte: 
SVS/MS/2016 

Disponível em : https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicações
/viva_instrutivo_violencia_interpessoal_autoprovocada_2ed.pdf 

Disponível em: 
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2015/julho/02/Ficha-Viol-5.1-Final_15.06
.15.pdf



CAMPOS DA FICHA DE NOTIFICAÇÃO

A notificação da violência interpessoal e autoprovocada é uma obrigação 
institucional. Foi inserida no SINAN em 2009, e com as Portarias 104/2011 e 
posteriormente com a 1.271/2014 passou a integrar a lista de notificação 
compulsória. Cabe à gestão local definir estratégias de acompanhamento dos casos 
e dar suporte aos profissionais. 

PREENCHIMENTO DOS CAMPOS DA FICHA

•CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO é aquele cuja ausência de 

dado impossibilita a inclusão da notificação no SINAN. 

•CAMPO ESSENCIAL é aquele que, apesar de não ser obrigatório, registra 

dado necessário à vigilância do caso ou ao cálculo de indicador 

epidemiológico ou operacional. 

•CAMPO CHAVE é aquele que identifica o registro no sistema. 

                              TODOS OS CAMPOS SÃO IMPORTANTES



ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DA FICHA

Fonte: SVS/MS/2016 
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ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DA FICHA

Fonte: SVS/MS/2016 



ASPECTOS QUE COMPROMETEM A ANÁLISE DOS DADOS

INCONSISTÊNCIAS-  falta de 
coerência entre campos relacionados.

INCOMPLETUDE- campos em branco e 
ignorado.

DUPLICIDADES – notificação em mais 
de uma vez para um mesmo episódio 
de violência.



COMPLEXIDADE DO AGRAVO 
VIOLÊNCIA

REDES DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO



DESAFIOS

Preenchimento completo e correto dos 
campos da ficha de notificação

Articulação intra e intersetorial para
o fortalecimento das redes de atenção e proteção

Implementação de políticas  públicas de 
Promoção da Saúde e da Cultura de Paz

NOTIFICAÇÃO DOS CASOS DA 
VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/

AUTOPROVOCADA



PARA ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SALVADOR   
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

SUBCOORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
SETOR DE DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS – DANT

gtdant@gmail.com                       3202-1718

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

COORDENAÇÃO DE DOENÇAS E AGRAVOS NÃO
 TRANSMISSÍVEIS - CODANT

  divep.dant@gmail.com                                  3103 – 7733
                     divep.codant@saude.ba.gov.br

Município de 
Salvador

Demais municípios

mailto:gtdant@gmail.com
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NÚCLEO TELESSAUDE BAHIA

Secretaria da Saúde, 4ª Avenida, 400, Centro 
Administrativo da Bahia/CAB, 1º andar - 
Salvador/BA. Tel.: 3115-9650/3115-4151


